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                        СЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕН            ГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИК    

                    НАНАНАНА    ОПШТИНАОПШТИНАОПШТИНАОПШТИНА    ЧАШКАЧАШКАЧАШКАЧАШКА    
 

СлужбенСлужбенСлужбенСлужбен    гласникгласникгласникгласник    

нананана    ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина    ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

ИзлегуваИзлегуваИзлегуваИзлегува    попопопо    потребапотребапотребапотреба    

БројБројБројБрој    12121212    

    годинагодинагодинагодина    XXXXXXXX    

19191919....10101010.201.201.201.2016666    годинагодинагодинагодина    

БЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕН    

ПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОК    

            

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавување на  Одлука за поништување на  за објавување на  Одлука за поништување на  за објавување на  Одлука за поништување на  за објавување на  Одлука за поништување на  

одлуката за давање на согласност за давање на одлуката за давање на согласност за давање на одлуката за давање на согласност за давање на одлуката за давање на согласност за давање на 

користење објект во сопственост на Општина користење објект во сопственост на Општина користење објект во сопственост на Општина користење објект во сопственост на Општина 

Чашка на Здружение на пензионери Чашка на Здружение на пензионери Чашка на Здружение на пензионери Чашка на Здружение на пензионери –––– Велес бр.08 Велес бр.08 Велес бр.08 Велес бр.08----

102/21 102/21 102/21 102/21 од 29.01.2016 годинаод 29.01.2016 годинаод 29.01.2016 годинаод 29.01.2016 година 

 

Се објавува, Одлука за поништување на  одлуката 

за давање на согласност за давање на користење 

објект во сопственост на Општина Чашка на 

Здружение на пензионери – Велес бр.08-102/21 од 

29.01.2016 година, што Советот на Oпштина Чашка ја 

усвои на седницата одржана на 18.10.2016 година. 

 

Бр. 09- 1552/2 

19.10.2016 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и 15 од 

Законот за Локалната Самоуправа (“Службен весник 

на РМ” бр.05/02), член 44 од Законот за 

Облигационите односи (“Службен весник на РМ“ 

бр.18/01, 25/01, 5/03, 84/08, 81/09, 161/09) и 

укажувањето од Државниот инспекторат за локална 

самоуправа бр.08-31/4 од 21.09.2016 година,  Советот 

на Општина Чашка на седницата одржана на ден 

18.10.2016  година ја донесе следната : 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за поништување на Одлука за давање на за поништување на Одлука за давање на за поништување на Одлука за давање на за поништување на Одлука за давање на 

согласност за давање на користење објект во согласност за давање на користење објект во согласност за давање на користење објект во согласност за давање на користење објект во 

сопственост на Општина Чашка на Здружение на сопственост на Општина Чашка на Здружение на сопственост на Општина Чашка на Здружение на сопственост на Општина Чашка на Здружение на 

пензионери пензионери пензионери пензионери –––– Велес бр.08 Велес бр.08 Велес бр.08 Велес бр.08----102/21 од 29.01.2016 102/21 од 29.01.2016 102/21 од 29.01.2016 102/21 од 29.01.2016 

годинагодинагодинагодина    

    

    

    

член 1член 1член 1член 1    

Со оваа Одлука се поништува одлуката за давање 

на согласност за давање на користење објект во 

сопственост на Општина Чашка на Здружение на 

пензионери – Велес бр.08-102/21 што советот на 

Општина Чашка ја донесе на  29.01.2016 година 

 

член 2член 2член 2член 2    

Со донесувањето на оваа Одлука за поништување 

на одлуката бр.08-102/21 од 29.01.2016 година, станува 

ништовен и престанува да важи и договорот за закуп 

склучен помеѓу Општина Чашка и Здружение на 

пензионери- Велес бр.03-533/1 од 30.03.2016 година и 

анексот на договорот бр.03-553/3 од 19.05.2016 година. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавување во Службен гласник на Општина Чашка. 

 

Бр. 08- 1535/4 

18.10.2016 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавување на  Одлука за поништување на  за објавување на  Одлука за поништување на  за објавување на  Одлука за поништување на  за објавување на  Одлука за поништување на  

одлуката за давање на согласност за давање на одлуката за давање на согласност за давање на одлуката за давање на согласност за давање на одлуката за давање на согласност за давање на 

користење објект во сопственост на Општина користење објект во сопственост на Општина користење објект во сопственост на Општина користење објект во сопственост на Општина 

ЧашкЧашкЧашкЧашка на СПД “Зелен Рај“ а на СПД “Зелен Рај“ а на СПД “Зелен Рај“ а на СПД “Зелен Рај“ –––– Велес бр.08 Велес бр.08 Велес бр.08 Велес бр.08----102/22 од 102/22 од 102/22 од 102/22 од 

29.01.2016 година29.01.2016 година29.01.2016 година29.01.2016 година 

 

Се објавува, Одлука за поништување на  одлуката 

за давање на согласност за давање на користење 

објект во сопственост на Општина Чашка на СПД 

“Зелен Рај“ – Велес бр.08-102/22 од 29.01.2016 година , 

што Советот на Oпштина Чашка ја усвои на 

седницата одржана на 18.10.2016 година. 
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Бр. 09- 1552/1 

19.10.2016 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и 15 од 

Законот за Локалната Самоуправа (“Службен весник 

на РМ” бр.05/02) член 44 од Законот за 

Облигационите односи (“Службен весник на РМ“ 

бр.18/01, 25/01, 5/03, 84/08, 81/09, 161/09) и 

укажувањето од Државниот инспекторат за локална 

самоуправа бр.08-31/4 од 21.09.2016 година, Советот 

на Општина Чашка на седницата одржана на ден 

18.10.2016 година ја донесе следната : 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за поништување на Одлука за давање на за поништување на Одлука за давање на за поништување на Одлука за давање на за поништување на Одлука за давање на 

согласност за давање на користење објект во согласност за давање на користење објект во согласност за давање на користење објект во согласност за давање на користење објект во 

сопственост на Општина Чашка на СПД “Зелен сопственост на Општина Чашка на СПД “Зелен сопственост на Општина Чашка на СПД “Зелен сопственост на Општина Чашка на СПД “Зелен 

Рај“ Рај“ Рај“ Рај“ –––– Велес  бр.08 Велес  бр.08 Велес  бр.08 Велес  бр.08----102/2102/2102/2102/22222 од 29.01.2016 година од 29.01.2016 година од 29.01.2016 година од 29.01.2016 година    

    

член 1член 1член 1член 1    

Со оваа Одлука се поништува одлуката за давање 

на согласност за давање на користење објект во 

сопственост на Општина Чашка на СПД “Зелен Рај“ – 

Велес бр.08-102/22 што советот на Општина Чашка ја 

донесе на  29.01.2016 година 

 

член 2член 2член 2член 2    

Со донесувањето на оваа Одлука за поништување 

на одлуката бр.08-102/22 од 29.01.2016 година, 

станува ништовен и престанува да важи и договорот 

за закуп склучен помеѓу Општина Чашка и СПД 

“Зелен Рај“ – Велес  бр. 03-216/1 од 10.02.2016 година. 

 

член член член член 3333    

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавување во Службен гласник на Општина Чашка . 

 

Бр. 08- 1535/3 

18.10.2016 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СодржинаСодржинаСодржинаСодржина::::    

    

1.1.1.1. Заклучок за објавување на  Одлука за 

поништување на  одлуката за давање на 

согласност за давање на користење објект во 

сопственост на Општина Чашка на Здружение на 

пензионери – Велес бр.08-102/21 од 29.01.2016 

година 

 

2.2.2.2. Одлука за поништување на Одлука за давање на 

согласност за давање на користење објект во 

сопственост на Општина Чашка на Здружение на 

пензионери – Велес бр.08-102/21 од 29.01.2016 

година 

 

3.3.3.3. Заклучок за објавување на  Одлука за 

поништување на  одлуката за давање на 

согласност за давање на користење објект во 

сопственост на Општина Чашка на СПД “Зелен 

Рај“ – Велес бр.08-102/22 од 29.01.2016 година 

 

4.4.4.4. Одлука за поништување на Одлука за давање на 

согласност за давање на користење објект во 

сопственост на Општина Чашка на СПД “Зелен 

Рај“ – Велес  бр.08-102/22 од 29.01.2016 година    

    

Издавач: Општина Чашка 
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка 

 
 

  
                     Уредник: Далибор Таневски 
Техничка обработка: Димче Ангелов 

 


